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Mesures de prevenció i higiene* - COVID19  
 
ENTRADES I SORTIDES 
Es realitzaran de forma pautada i possiblement en espais diferents, aquests 
s’informaran abans d’iniciar el casal. 
El personal del Club estarà gestionant aquesta entrega i recollida. 
Demanem ordre i responsabilitat a les mares, pares i tutors. 
 

MESURES HIGIÈNIQUES 
PARTICIPANTS 
Reforç de les saboneres de la instal·lació i periòdicament s’hauran de netejar 
les mans. Es realitzaran com a part educativa dintre de la sessió. 
TÈCNICS 
Protecció individual (si escau) 
Màxima higiene 
CLUB 
Disposarà de varis responsables de seguretat i higiene que aniran supervisant 
que totes les mesures es vagin complint.  
 

SIMPTOMATOLOGIA  
REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS 
Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a 
preservar la salut del grup: 

- Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID19 

(febre, tos, dificultats respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol 

altre quadre infecciós. 

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

- Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel 

període de confinament) Requisit per a la inscripció. 

- En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que 

siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de 

participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de 

major risc enfront a la COVID19 

IMPORTANT:  
1) Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar 
asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia de 
COVID19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible. 
2) En el cas d’infants no vacunats o infants amb calendari pendent 
d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre 
la vacunació i l’inici de l’activitat. 
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A casa, abans de venir al casal, s’haurà d’assegurar que els participants no 
tenen cap símptoma, en cas de símptoma està totalment prohibit poder venir al 
casal. 
En el cas que els tècnics detectin que algun participant té símptomes, 
discretament però ràpidament s’apartarà el participant del grup, es procedirà a 
trucar a la família per a que immediatament el/la vinguin a buscar i el/la puguin 
portar al respectiu CAP a fer les pertinents probes. En el cas de donar positiu 
en COVID19, s’haurà d’informar en la major brevetat possible al club. 
 

 
ACTIVITATS 
Es proposaran activitats  lúdic-esportives minimitzant el contacte físic 

 
ESPAIS 
Ben ventilats. 
Activitats en espais grans i a l’aire lliure. 
Utilització de més vestidors de grups per millor distribució i no tenir 
aglomeracions en espais petits.  
 

 
CORRESPONSABILITAT 
L’èxit i la garantia de la realització d’aquest casal recau en la responsabilitat de 
tots/es.  
Sense la vostra ajuda serà molt complicat poder realitzar aquest casal amb les 
mesures extraordinàriament excepcionals i dificultoses. El club està posant tots 
els mitjans dels què disposa, però necessitem la col·laboració de tothom. 
 
 
 
EN TOT MOMENT ESTEM SEGUIENT ELS CONSELLS I LES MESURES 
PREVENTIVES DELS ORGANISMES OFICIALS 
 
 
 
 
* Aquesta informació està subjecta a possibles canvis segons les indicacions i 
restriccions sanitàries i/o governamentals. 
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